ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 44ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 268/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα την 22 του μήνα Σεπτέμβριου
του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 20772/18-9-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σέρβος Κων/νος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής,
Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών Επιτροπής
διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017 με αριθμό Διακήρυξης 6458/2017, που αφορά στον
έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ημερήσιας διάταξης θέματος με τίτλο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών Επιτροπής
διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017 με αριθμό Διακήρυξης 6458/2017, που αφορά στον
έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2)τη με αριθμ.240/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΗΣ
Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ
2017 »,
3)την αριθμ. 526/2016 (ΑΔΑ:6ΩΞ2ΩΛΙ-ΞΟΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση
διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και
των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2017 με τη διαδικασία του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
4) Τις με αριθμ.Α-61,75,88,89,96,97,98,108,112,113,117,139,140/2017 Π.Α.Υ.
5) Τη με αριθμ.2/2016 (ΑΔΑ:78ΙΥΩΛΙ-ΤΨΑ) απόφαση Οικ. Επ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων
προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017,
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6) τη με αριθμ. 76/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων επαναληπτικού
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Λευκάδας,
της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2017, με τη
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
7) Τη με αριθμ.6458/2017 διακήρυξη επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των
Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2017, με χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ,
8) τη με αριθμ. 183/2017-AΔΑ:Ω5ΞΨΩΛΙ-97Ζ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που
αφορά στην έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την
αποσφράγιση των προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών του επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών
επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2017,με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 6458/04-04-2017
διακήρυξης. Η εν λόγω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
9) το από 11-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και έχει ως κάτωθι:
«
Στη Λευκάδα σήμερα στις 11/09/2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ.,
συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε με
την αριθμ.52/2017 (6Σ0ΕΩΛΙ-Λ90) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει
τον ηλεκτρονικό φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του συμμετέχοντος στον επαναληπτικό
ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες
του Δήμου Λευκάδας, της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης για το έτος 2017 της με αριθμ.6458/2017 Διακήρυξης, ο οποίος αναδείχτηκε
προσωρινός ανάδοχος.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1
Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό
μέλος,Πρόεδρος
2 Γεωργάκη Αγγελική , ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, αναπληρωματικό
μέλος,
3 Βραχνούλας Δημήτριος, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό
μέλος.
Το τακτικό μέλος κ. Μαρκεσίνη Αναστασία δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση λόγω λήψης
αναρρωτικής άδειας.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016,
2) τη με αριθμ. 6458/2017 διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των
Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017, με ηλεκτρονικό αριθμό
40507,
3) τη με αριθμ.240/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΗΣ
Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ
2017 »,
4) την υπ’ αριθ.218/2017-ΑΔΑ:ΩΡΛΚΩΛΙ-95Β απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε το από 21-07-2017 πρακτικό και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού η
εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, με έδρα Εθ. Μακαρίου 5, Κομοτηνή Τ.Κ.69100, η οποία
κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με το αριθμ.18041/10-08-2017 έγγραφο,
5) την υπ’ αριθ.18689/22-08-2017 ηλεκτρονική πρόσκληση του Δημάρχου στην επιχείρηση
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 2.2.4. αυτής.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται
στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 22-08-2017. Ο προσωρινός
ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 30-08-2017 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς,
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η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που βρέθηκαν είναι τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

2.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

3.
5.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ

6.
7.
8.
9

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’
αριθ. 19637/04-09-2017 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο
παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη
της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών
που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

2.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

5.

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΦΚΑ

6.

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ

7.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

8.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

9

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

10

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και
σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η 2.2.5.2. παράγραφος της διακήρυξης.
Από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποβληθεί η
φορολογική ενημερότητα.
Η Επιτροπή αποφασίζει να αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση στον προσωρινό ανάδοχο για την
προσκόμιση ηλεκτρονικά της φορολογικής ενημερότητας σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με το
άρθρο 103 παρ.2 του Ν.4412/2017 και το άρθρο 3 παράγραφο 2 της με αριθμ.6458/2017 διακήρυξης.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται
σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
10) το από 14-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης και έχει ως κάτωθι:
« Στη Λευκάδα σήμερα στις 14/09/2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14.00 π.μ., συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε με την αριθμ.52/2017
(6Σ0ΕΩΛΙ-Λ90) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο του ηλεκτρονικού
φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του συμμετέχοντος στον επαναληπτικό ανοιχτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της
Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017 της με
αριθμ.6458/2017 Διακήρυξης, ο οποίος αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1
Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό
μέλος,Πρόεδρος
2 Γεωργάκη Αγγελική , ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, αναπληρωματικό
μέλος,
3 Βραχνούλας Δημήτριος, ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό
μέλος.
Το τακτικό μέλος κ. Μαρκεσίνη Αναστασία δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση λόγω λήψης αναρρωτικής άδειας.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016,
2) τη με αριθμ. 6458/2017 διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017, με ηλεκτρονικό αριθμό 40507,
3) τη με αριθμ.240/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 »,
4) την υπ’ αριθ.218/2017-ΑΔΑ:ΩΡΛΚΩΛΙ-95Β απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
από 21-07-2017 πρακτικό και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού η εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, με έδρα Εθ. Μακαρίου 5, Κομοτηνή Τ.Κ.69100, η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με το αριθμ.18041/10-08-2017 έγγραφο,
5) την υπ’ αριθ.18689/22-08-2017 ηλεκτρονική πρόσκληση του Δημάρχου στην επιχείρηση ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 2.2.4. αυτής,
6) το από 11-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στην αποσφράγιση του
ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του προσωρινού αναδόχου
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
7) το με αριθμ.19637/12-09-2017 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού προς τον προσωρινό
ανάδοχο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, το οποίο εστάλη ηλεκτρονικά στις 12-09-2017,
8) την φορολογική ενημερότητα του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στις 13-092017 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
Η Επιτροπή μετά την προσκόμιση ηλεκτρονικά και της φορολογικής ενημερότητας διαπιστώνει ότι τα
δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν είναι σύμφωνα με όσα προβλέπει η 2.2.5.2. παράγραφος της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017 στην επιχείρηση ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, με έδρα Εθ. Μακαρίου 5,
Κομοτηνή Τ.Κ.69100, Α.Φ.Μ.:045503981, Δ.Ο.Υ.: Κομοτηνής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.176,00 €, με
Φ.Π.Α 12.618,24 €, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται
δε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει περί:
α) της έγκρισης των από 11-09-2017 και 14-09-2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
του επαναληπτικού ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης για το έτος 2017 , και
β) την κατακύρωση της προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και
των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017 στην επιχείρηση ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, με έδρα Εθ. Μακαρίου 5, Κομοτηνή Τ.Κ.69100, Α.Φ.Μ.:045503981, Δ.Ο.Υ.:Κομοτηνής, η οποία
ανέρχεται στο ποσό των 10.176,00 €, με Φ.Π.Α 12.618,24 €, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Για τον Δήμο Λευκάδας η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε.:10-6643,15-6643,20-6641,206644,25-6641,25-6642,25-6644,30-6641,35-6641,35-6644,50-6641,70-6641.001,70-6641.002, σύμφωνα με την
αριθμ.2/2017-ΑΔΑ:78ΙΥΩΛΙ-ΤΨΑ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. τον
προϋπολογισμό για το έτος 2017 σύμφωνα με την αριθμ.32/2016 με ΑΔΑ:6ΚΘΧΟΕ4Ρ-ΘΔΚ απόφαση του Δ.Σ.,
και για τις Σχολικές Επιτροπές τις λειτουργικές τους δαπάνες έτους 2017 σύμφωνα με την αριθμ.48/2016ΑΔΑ:707ΔΟΕ9Ω-ΑΙΖ απόφαση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και τη με αριθμ.56/2016 –ΑΔΑ:6ΦΩΝΟΕ9Ω3ΘΟ απόφαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
α) την έγκριση των από 11-09-2017 και 14-09-2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
του επαναληπτικού ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης για το έτος 2017 , και
β) την κατακύρωση της προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και
των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017 στην επιχείρηση ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, με έδρα Εθ. Μακαρίου 5, Κομοτηνή Τ.Κ.69100, Α.Φ.Μ.:045503981, Δ.Ο.Υ.:Κομοτηνής, η οποία
ανέρχεται στο ποσό των 10.176,00 €, με Φ.Π.Α 12.618,24 €, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για τον Δήμο Λευκάδας η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε.:10-6643,15-6643,206641,20-6644,25-6641,25-6642,25-6644,30-6641,35-6641,35-6644,50-6641,70-6641.001,70-6641.002,
σύμφωνα με την αριθμ.2/2017-ΑΔΑ:78ΙΥΩΛΙ-ΤΨΑ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
τον προϋπολογισμό για το έτος 2017 σύμφωνα με την αριθμ.32/2016 με ΑΔΑ:6ΚΘΧΟΕ4Ρ-ΘΔΚ απόφαση του
Δ.Σ., και για τις Σχολικές Επιτροπές τις λειτουργικές τους δαπάνες έτους 2017 σύμφωνα με την αριθμ.48/2016ΑΔΑ:707ΔΟΕ9Ω-ΑΙΖ απόφαση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και τη με αριθμ.56/2016 –ΑΔΑ:6ΦΩΝΟΕ9Ω3ΘΟ απόφαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 268/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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